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DOMOV ZA KAŽDÝMI DVÍŘKY



TRENDY EXCLUSIVE

Řada Trendy Exclusive má mezi našimi fóliemi mimořádné 
postavení. Už název napovídá, že tyto dekory jsou něčím  
výjimečné. Inspirace přírodou byla povýšena moderním 
technologickým zpracováním. Díky tomu zaujmou už na první 
pohled, ale teprve časem zjistíme, v čem spočívá jejich 
specifické kouzlo. Mění se s dopadajícím světlem! Každý 
pohyb dvířek, každý sluneční paprsek vyčaruje novou podobu. 
Pozorujeme další a další barevné kombinace a máme pocit, 
jako by se poměňovala i struktura povrchů. Části dekorů 
se vynořují, zazáří a už je střídají další… 

Trendy Exclusive se hodí pro tvorbu moderních interiérů, 
kterým dodají dynamiku a punc neokázalého luxusu. K jejich 
přednostem patří i to, že je lze výborně kombinovat. A to nejen 
mezi sebou — i když třeba trojice papyrových dekorů k tomu 
přímo vybízí — ale i s mnoha dalšími fóliemi.

Mají charakter, jsou vyhraněné, ale umějí překvapit 
a potěšit vždy znovu. Jako dobrá hudba, jako dobré 
víno…

Dobrá volba. Exclusive.



8-5 Broušený nikl
Brusné stopy na niklovém povrchu vytvářejí svébytné 
ornamenty, které se mění s dopadajícím světlem. 
Tenké předivo čar nás provází nekonečným 
prostorem fantazie.



118 Papyrus žlutý lesk
Na první pohled připomíná kůru mladých osik 
či bříz. Změna světla nás ale rázem přenese 
do bájného království elfů a víl, kde stromy mluví 
lidskou řečí a mohou být i stříbrné.



158 Papyrus červený lesk
Střídání světlejších a tmavších pásů měděných 

odstínů evokuje naleziště vzácné rudy.  A skutečně! 
Už při nepatrném pohybu se ve struktuře zalesknou 

ložiska ušlechtilého kovu.



168 Papyrus hnědý lesk
Jednota se skládá z protikladů. Když v hlubokých 
teplých tónech tu a tam probleskne světlejší žilka, 
uvědomíme si, že právě zdánlivé drobnosti 
dávají celku dokonalost.



183 Stream bílý lesk
„Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“ 

Stříbřité meandry říčních hladin se mění před 
očima na úžasné mapě imaginární krajiny snů.

NOVINKA



NOVINKA

184 Stream šedý lesk
Šedostříbrnou žulou běží bílé žíly křemene, 
brázdí masiv nepravidelným rytmem a evokují 
pocit absolutní čistoty prověřené věky.



186 Oxygen lesk
Plujeme v oceánu kyslíkových bublin, vznášejí 

se všude okolo nás, vystupují a prostupují. 
Máme pocit něčeho naprosto unikátního 

a přitom úplně přirozeného.



187 Okapa světlá lesk
Elegantní, jemná a přitom výrazná, 
charakteristická je kresba, která se inspirovala 
v deštných pralesích Konga. Právě tam žije okapi, 
podivuhodný příbuzný třetihorních žiraf.
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